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ظواهر اكتشاف الموهوبین لتالمیذ المدارس لكال الجنسین وسبل تطویر المستوى الریاضي في الوطن 
العربي

سنة12-11بحث على تالمیذ المدارس في عمر 

عبد الحكیم الطائي: إعداد الدكتور

أستاذ محاضر

فیة وعلمیة، بل لم یقتصر التطور الذي شمل الوطن العربي على جوانب اقتصادیة واجتماعیة وثقا
شمل الجوانب األخرى ومنها مجال التربیة البدنیة والریاضیة وذلك باعتبارها من مجاالت الحیاة العصریة 

.المتقدمة التي یشهدها الوطن العربي

ورغم وصول طلبة المدارس بمختلف مراحلها مستویات جیدة لكن تبقى تطلعات المجتمع العربي إلى 
لقد تناول . نهم القاعدة األساسیة في تحقیق إنجازات كبیرة في مجال التربیة البدنیةاحتوائهم وتوجیههم أل

الباحث في هذا البحث موضوعا مهما إسهاما منه في إیجاد أفضل السبل في عملیة اكتشاف الموهوبین 
الوقوع وظواهر التطور الحركي لدیهم لغرض االنتقاء ومن ثم تعیینهم للفعالیات الخاصة بهم وذلك لتجنب

لقد أظهرت أكثر من دراسة واستنتج أكثر من باحث األسباب التي تكمن وراء . بأخطاء في هذه العملیة
عدم تقدم المستوى الریاضي لیس في الوطن العربي، بل في دول العالم المتقدمة ومن هذه األسباب عدم 

لیة تدریب منتظمة ضمانا إمكانیة اكتشاف الموهوبین في مختلف األلعاب في وقت مبكر وزجهم في عم
.للوصول إلى المستوى الدولي المتقدم

لقد أجمع خبراء التربیة الریاضیة في كلیة التربیة الریاضیة جامعة بغداد في استبیان وجه إلیهم 
هو الفرد الریاضي الذي یمتلك مؤهالت وصفات بدنیة وذهنیة فطریة جیدة تجعل (لتحدید مفهوم الموهوب 

).راته وقابلیاته الحركیة أعلى من قدرات وقابلیات األفراد في نفس المرحلة أو العمر الزمنيمن مستوى قد

:مما تقدم تكمن مشكلة البحث في

اكتشاف الموهوبین في المدارس االبتدائیة والمتوسطة في وقت مبكر ضمانا لتحقیق اإلنجاز والمستوى * 
.الجید
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.ٕامكانیة االرتقاء بهممعرفة ظواهر التطور الحركي للموهوبین و * 

.وضع المستوى الریاضي تحت إدراك المعلم والمدرب للعمل على تحسینه وتطوره بشكل أفضل* 

.معرفة االرتباط بین عملیة درس التربیة البدنیة في المدارس وانتقاء الموهوبین بصورة مبكرة* 

:حدد الباحث أهداف هذا البحث في النقاط التالیة

.الموهوبین ومستوى تطور الظواهر الحركیة عندهمإیجاد أهم خصائص* 

.معرفة مستوى التطور لتلك الخصائص في مراحل التدریب المختلفة* 

.معرفة إمكانیة تحقیق المستوى الجید اآلني لتالمیذ المدارس وتأثیره على استمرار تقدمه* 

.معرفة الطرق والوسائل التدریسیة المناسبة والتخطیط السلیم* 

شملت مجاالت البحث عینة من البحوث والدراسات واآلراء التي وضعها االختصاصیین في هذا 
حیث حلل الباحث نتائج بعض المقارنات بین نتائج التالمیذ في . الموضوع وآراء نخبة من الباحثین

. الصف الخامس والسادس االبتدائي ومستوى اللیاقة البدنیة والتطور الحركي

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي والذي اعتمد على تحلیل بعض الدراسات والبحوث وعلى 
المراجع والمصادر والكتب المتوفرة من خالل عرض اآلراء والنتائج التي توصل إلیها الباحثون ومدى 

.االستفادة منها في هذا البحث

ع مهم جدا، لقد عرف الموهوب بشكل عام على إن إعطاء تعریف لماهیة الموهوب في هذا الموضو 
5"الطفل الذي یبدي بشكل ظاهر قدرة واضحة في جانب من جوانب النشاط اإلنساني"أنه 

كل ذي موهبة سواء أكان ذكاء ممیز أو قدرة ابتكار عالیة أو أي "كما عرف خلیل معوض الموهوب 
الطفل الذي یبدي بشكل "د عرف الموهوب بأنه ، أما یوسف میخائیل فق"استعداد أو قدرة خاصة ممیزة

ظاهر قدرة واضحة في جانب من جوانب النشاط اإلنساني وكذلك القدرة على توظیف الذكاء بحیث یرتفع 
، لقد كانت عملیة اكتشاف وانتقاء "بمستوى مسؤولیة الفرد في استخدام إمكانیاته بأقصى ما لدیه من جهد

.قدرات وصحة الموهوب، دار الفكر الجامعي، القاهرة: میخائیل معوض- 5
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یق الصدفة، بینما نجد الیوم أن هذه العملیة تخضع لقوانین وأنظمة الموهوبین من األطفال تتم عن طر 
دقیقة في انتقاء الموهوبین واكتشافهم وتعیینهم لأللعاب الریاضیة بشكل عام وألجل تجنب فرصة الوقوع 

فمن الظواهر . في أخطاء، یتطلب منا االستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال
.بشكل خاص) المدارس األساسیة(ملیة المالحظة واالنتقاء للموهوبین الریاضیین هي النظریة في ع

لقد اعتمد الباحث على العینة التي سبق أن استخدمها مجموعة من الباحثین في وزارة الشباب وهي 
تلمیذ من كال الجنسین تم اختیارهم بطریقة عشوائیة من بین تالمیذ المدارس في سبع محافظات 4172
سادس من مرحلة الصف الخامس وال1503وعدد الفتیان 2669كان عدد الفتیات . 1983عام 

قد تم استبعاد العناصر التي تزاول التدریب ألسباب تتعلق بمعرفة اللیاقة البدنیة للتالمیذ في . االبتدائي
.هذه المرحلة العمریة واختیار الموهوبین أو الجیدین منهم

استخدم الباحث التحلیل والمقارنة، ثم دونت نتائج االختبارات في استمارات خاصة ووضع لها جداول 
. استخدمت بطاریة اختبار اللیاقة البدنیة بعد أن تم االتفاق علیها من قبل مجموعة الباحثین. مخططاتو 

:لقد ضمت بطاریة االختبارات التمارین التالیة

.م30العدو السریع لمسافة -1

.التوافق الحركي-2

.الدقة في الحركة-3

.القوة االنفجاریة-4

.م للفتیان500ت وم للفتیا300المطاولة، مسافة -5

.معدل النبض-6

.طول الجسم- وزن-7

استخدم الباحث الطرق اإلحصائیة إلیجاد مستویات عناصر اللیاقة البدنیة والمقارنة فیما بینها ومن 
لقد أدرجت عینة البحث في جداول خاصة لكل . هذه الطرق، إیجاد النسب المئویة واألوساط الحسابیة

مي إلیها التالمیذ من كال الجنسین، ثم سجلت نتائج اختبارات اللیاقة البدنیة أمام كل محافظة أو منطقة ینت
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محافظة في جدولین منفصلین للفتیات والفتیان حسب عدد كل منهم، وسجلت نتائج كل فرد من أفراد عینة 
.البحث على انفراد حسب العمر والجنس والمحافظة والمجموع العام

:عرض ومناقشة النتائج

):من الوضع الطائر(م 30عدو مسافة - 1

لقد تم تنفیذ العدو على مجال الركض بعد االنطالق من وضع الحركة، بحیث استخدم التوقیت لكل 
لقد تم حساب تصنیف الدرجات التي استخدمت فیها قیم قابلیة السرعة بواسطة خمسة . تلمیذ على انفراد

معنویة مختلفة منها معنویة كبیرة وغیر معنویة ضعیفة جدا لقد أظهرت نتائج السرعة دالالت . مستویات
كما استخدم معاییر التقویم مع النتائج النهائیة القابلیة السرعة فوجدت . مقارنة بأعمارهم من نفس األعمار

منهم مستوى منخفض %26.6من المجموع العام للفتیات حققوا نتائج غیر جیدة، بینما حقق 30.6%
بمستوى جید جدا، وهذا ما یمكن %3.3من نتائج الفتیان بمستوى مقبول %42.8جدا، و نسبة 

. االستفادة منه في التدریب أي الموهوبین الذین یمكن االستفادة منهم

بمستوى متوسط %30من المجموع العام بمستوى ضعیف ونسبة %62أما بالنسبة إلى الفتیات فكانت 
ویرى الباحث أن ذلك یرجع إلى عوامل كثیرة وخاصة . بمستوى جید، أي الموهوبین منهن%8ونسبة 

.الفطریة منها

.وظهر أن المستوى الجید یكمن في األعمار الصغیرة مقارنة باألعمار األكبر

:اختبارات التوافق الحركي- 2

م مع 15اتسم تمرین اختبار التوافق الحركي باستخدام تمرین الركض المتعرج أي قطع مسافة 
شواخص 8ثم یعود الفرد المجرب حامال كرة موضوعة في السلة بطریقة الركض المتعرج بین االنطالق 

م 15مثبتة بأبعاد موحدة بحیث یترك الكرة في السلة األخرى في النهایة األخرى، ثم یستدیر راكضا مسافة 
من أفراد المجموع العام للفتیات %61لقد أظهرت نتائج االختبارات أن نسبة . األخیرة إلى خط النهایة

من أفراد المجموع العام ألفراد الفتیان بمستوى غیر معنوي في %46بمستوى غیر معنوي، في حین كانت 
ثا، في حین كانت 33.9ثا إلى 10لقد استغرق قطع مسافة االختبار للفتیان زمن . قابلیة التوافق الحركي

الباحث جراء مراقبته النتائج أن العدو الكبیر لعینة االختبار من لقد وجد. ثا40ثا إلى 10للفتیات بین 
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إن تلك الفعالیة الحركیة تعتبر أساسیة . كال الجنسین لیس لدیهم القدرة على استثمار بنیتهم بشكل مناسب
ألنها تتطور بالعمر المبكر وأن تطور هذه القابلیة تتطلب تعلیمهم األشكال األساسیة للحركات في 

.ت المبكرةالسنوا

مما تقدم یرى الباحث أن مستوى التطور البدني والذهني یؤثر على تطویر قابلیة التوافق الحركي في 
.العمر المبكر لالستفادة منه لتوجیه الموهوبین في هذه األعمار

:اختبارات الدقة في التصویب- 3

الواحدة داخل األخرى بقطر طوله لقد تم رمي كرة على هدف مؤشرا على األرض برسم ثالث دوائر
.م لبدایة الرمي10م على التوالي، مع رسم خط على بعد 2م، 1.5م، 1

:لقد استخدم رمي ثالث كرات تنس باتجاه الهدف وتم حساب النقاط على الشكل التالي

.نقاط في حالة سقوط الكرة في الدائرة المركزیة3- 

.الثانیةنقطة في حالة سقوط الكرة في الدائرة2- 

.نقطة في حالة سقوط الكرة في الدائرة الخارجیة1- 

.صفر في حالة سقوط الكرة خارج حدود الدوائر الثالثة- 

لذلك أشرت نتائج البحث تقارب المستوى في قابلیة دقة التصویب لعینة البحث من كال الجنسین، أن 
من المجموع العام للفتیات كان بمستوى %39من المجموع العام للفتیان و%58معدل النتائج تؤكد 

إن تلك الحالة تؤشر ضعفا عاما في معدل مستوى تطور هذه الفعالیة وأن . ضعیف في فعالیات التصویب
.نسبة الجیدین الذین یمكن اختیارهم تشكل نسبة ضئیلة

:اختبارات القوة االنفجاریة- 4

لقد استخدم تمرین الوثب العریض من الثبات والقفز إلى األعلى من الثبات أیضا لقیاس القوة 
وجد الباحث أن معدل نتائج أفراد العینة من الذكور تزداد في كال االختبارین نتیجة لزیادة . االنفجاریة

ي اختبار القفز إلى األعلى لقد كانت الفروق كبیرة، حیث كانت النتائج الفردیة في كل مجموعة ف. العمر
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وللقفز ) الحد األعلى(سم 165سم، في حین وصلت الفروق في اختبار الوثب العریض بحدود 60إلى 
.سم50سم واألدنى 215سم، في حین كان الحد األعلى للوثب العریض 5سم واألدنى 65إلى األعلى 

:اختبارات المطاولة- 5

لذا تشیر نتائج اختبارات كال الجنسین أن . م للفتیات300وم للفتیان 500لقد استخدم ركض 
من المجموع %58الفتیات أحسن قابلیة في المطاولة مقارنة بالفتیان، فقد كانت النسبة الجیدة بمقدار 

من الفتیان بمستوى %57لك یكملن المسافة، في حین كانت نسبة %3بمستوى ضعیف و%39العام و
ثانیة 74لقد استغرق قطع المسافة للبنین بین . لم یكملوا المسافة%4بمستوى منخفض و%39جید و

دقیقة في حین كانت نتائج الفتیات تشیر 4.43دقیقة إلى 1.14ثا، أي بین 283ثا إلى 74بنین بین 
.دقیقة2.33دقیقة إلى 4.4ثا، أي بین 153ثا إلى 47إلى قطع المسافة بین 

:القلبنتائج اختبارات معدل ضربات - 6

:لقد تم تسجیل عدد ضربات القلب للفرد الواحد بقیاس ثالث محاوالت

.من وضع الراحة-1

.تكرار، في الهبوط إلى األسفل بثني الركبتین20بعد تنفیذ الفرد -2

.بعد دقیقة واحدة من انتهاء الجهد-3

ظهرت نتائج االختبارات وجود لذلك أ. فتاة225فتى و259لقد كانت العینة التي أجري البحث علیها 
:ثالث فئات

تشمل على النتائج الممتازة التي تعكس قابلیة جسم أفراد العینة على إمكانیة التكیف في :الفئة األولى* 
.مواجهة الجهد البدني

تشمل على الوضع الطبیعي، أي سلوك القلب الذي ال یملك جزء من اللیاقة البدنیة ولكن :الفئة الثانیة
.ى أقل من المستوى المطلوب قیاسا بإمكانیة سعة استیعاب الفردبمستو 

تشمل على النتائج الضعیفة وتعكس عدم قدرة أجهزة الفرد على التكیف المطلوب في :الفئة الثالثة* 
.مواجهة الجهد البدني
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:اختبارات الطول ووزن الجسم- 7

لقد أثر نمو طول ووزن الجسم بشكل ملحوظ لكال الجنسین من التالمیذ، لذا ظهر أن نمو طول جسم 
سنة ثم 14و13-11سنة ویستمر بشكل دائم حتى یصل أقصاه في عمر 11الفتیات یظهر في عمر 

لفتیان فإن یمیل إلى الركود، في حین یرتبط وزن الجسم بزیادة طول الجسم بشكل ملحوظ أما بالنسبة ل
.سنة16سنة وتستمر حتى عمر 12أكبر زیادة تظهر في عمر 

:االستنتاجات والتوصیات

ابتداء التدریب الفعلي المنظم مع المبتدئین والناشئین من تالمیذ المدارس لكال الجنسین في العمر - 
.المبكر

یذ لكال الجنسین خالل سنوات إتباع طرق ووسائل اإلعداد العام في مرحلة تدریب المبتدئین من التالم- 
.التدریب األولى

.مراقبة الموهوب واإلشراف علیه بشكل جید ضمانا الستمرار تقدمه الدائم- 

تطویر التوافق العضلي العصبي في مرحلة عمر المبتدئ في البدایة وذلك لتوسیع قاعدة التعلم - 
.الحركي

ستوى التطور في عمر التالمیذ من كال الجنسین مراعاة التأثیرات السلبیة على المستوى الریاضي وم- 
.أثناء مرحلة البلوغ لكونها ظواهر طبیعیة تصاحب تلك المرحلة

.مراعاة الفروق الفردیة بین كال الجنسین في عملیة التدریب خاصة أثناء مرحلة البلوغ وبعدها- 

.لطفل والعمل على معالجتهامراعاة ظواهر الخمول وتوقف النمو التي تصاحب النمو البدني السریع ل- 

.االعتماد على المعلم والمدرس ذوي الخبرة والمعارف الجیدة- 

.مراعاة أثر الذكاء على مستوى التطور الحركي للتالمیذ وٕاجراء اختبارات لذلك- 

.مراعاة الجوانب الوراثیة والفطریة لدى التالمیذ واالستفادة منها- 


